
Onze missie: Het Visnet wil een gastvrije kerk zijn, midden in de wijk Frankrijk, waar verdieping en verbreding plaatsvindt in Gods woord en werk, om zo ten dienste van de 
gehele wijk een centrale rol te vervullen voor de wijkbewoners die dat willen, om zo samen een gemeenschap in geloof te vormen, waar iedereen iets haalt en brengt 

 

   
 1 maart 2020 

Meeleven met elkaar 

'Als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Samen zijn we 
namelijk het lichaam van Christus.' (1 Korinthe 12). 
Zo willen we graag gemeente zijn. Met elkaar meeleven 
en er voor elkaar zijn, in goede en minder goede tijden. 
Gelukkig merken we dat die onderlinge verbondenheid 
in het Visnet krachtig is en wat een zegen is dat. Als 
kerkenraad willen we er alert op zijn dat niemand 
‘tussen wal en schip raakt’ en dat we niemand vergeten. 
Tegelijkertijd realiseren we ons dat we niet alles kunnen 
weten en daarom doen we een beroep op u. Mocht u 
merken dat er bij mensen sprake is van ziekte of dat er 
sprake is van andere problemen, laat dit dan weten aan 
uw wijkouderling of een kerkenraadslid. U kunt hiervoor 
tevens de scriba mailen: 
scriba.visnethierden@gmail.com.  
Binnen de kerk hebben we te maken met de AVG-
(privacy-)regels. Concreet betekent dit dat we in geval 
van ziekte, jubilea of andere zaken niet zomaar uw 
naam en adres in de zondagsbrief mogen vermelden. 
We zullen dit dan ook niet doen, zonder met u te 
overleggen of u in de zondagsbrief genoemd wilt 
worden. U kunt natuurlijk ook zelf aangeven dat u in de 
zondagsbrief vermeld wilt worden. De privacywetgeving 
bepaalt ook dat een huwelijksjubileum niet zonder 
toestemming genoemd kan worden in de kerk. Heeft u 
een huwelijksjubileum en wilt u dat dit genoemd wordt 
in de kerk, wilt u ons dan helpen door dit zelf aan te 
geven bij de scriba? Mocht u vragen hebben laat het dan 
gerust even weten. Om samen lichaam van Christus te 
zijn hebben we elkaar immers nodig. 
 
Namens de kerkenraad, Peter de Lange.  
 

Stadsgebed, 2 maart 2020 Grote Kerk                                   
Morgen, maandag 2 maart, hopen wij elkaar weer te 
ontmoeten voor het Stadsgebed. 

Locatie: Grote Kerk, Harderwijk, Kerkplein 1, ’s avonds 
om 19.30u. Het Stadgebed vindt in Harderwijk telkens 
op de eerste maandag van de maand plaats in één van 
de deelnemende kerken. We danken voor ontvangen 
zegeningen en bidden voor vrede en zegen voor onze 
stad. 
“Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden 
wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden 
voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen 
en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord 
kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid.”        
(1 Tim 2:1-2) Bent u/jij beschikbaar? 
 
Evert Westerink  06-51239382 (Voor info) 

                                                                                 

Diensten:  

Zondag 1 maart                                                     
09.30 uur Arjen Verboom                                    
(afsluiting kinderbijbelclub)                                                     
18.30 uur Ds. P. Both (Harderwijk) (Gastendienst) 

Zondag 8 maart                                                      
09.30 uur Prop B. van Dieren (Amsterdam                                                      
18.30 uur Ds. W. G. Teeuwissen (Veenendaal) 

Collecten:                                                          
1e Voorjaarszendingscollecte GZB                                         
2e Kinderbijbelclub                                                                     

Kindernevendiensten:                                                
Elke zondagmorgen is er kindernevendienst voor 
de kinderen uit groep 1 t/m 4. Voor de kinderen 
uit groep 5 en 6 is dat om de week. Deze week is 
er voor hen geen kindernevendienst. Voor de 
kinderen uit groep 5 t/m 8 ligt er een Bijbelwijzer 
klaar bij de ingang. 

Vanuit de crèche en de kindernevendiensten 
steunen we een sponsorkindje via Compassion. 

Anneke van Slooten, Leanne Ekelmans, Mieke 
Benjamins, Melanie Goud, zorgen vandaag voor 
de kleintjes. 

Gebedspunten:                                         
Bidden voor het werk van GZB en IZB 
Bidden voor het weekend van de Youth Alpha 
volgende week  
Bidden voor de kerkenraadsvergadering van         
4 maart 
We bidden voor elkaar en wensen u Gods zegen toe                                                 

Gemeente  groeigroepen:                                                
Op zondag, maandag, dinsdag, woensdag en 
donderdag, iedere 3 weken. 

Gemeente groeigroepen:  
Sicco Jongsma, tel. 419071, 
sjongsma@solconmail.nl 

Gebedskringen:                                              
Dinsdag      08.45uur Vrouwen                            
Dinsdag      19.30 uur (Gebedskring voor iedereen)                   
Woensdag   08.30 uur Vrouwen                       
Donderdag  15.00 uur Ouderen                           
Vrijdag        06.30 uur Mannen                                
Vrijdag        08.30 uur Vrouwen 

Gebed of voorbede nodig? Mail gerust naar:       
gebedgevraagd@hervormdegemeentehierden.nl 

Contact gebedskringen:                               
Sicco Jongsma, Geitenkamp 29                         
tel. 419071 sjongsma@solconmail.nl 

Website:                      
www.hervormdegemeentehierden.nl/visnet/ 

ZONDAGSBRIEF    
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Oppas biddagmorgendienst                                 
Tijdens de Biddagmorgendienst met ‘De Bron’ is er altijd 
oppas voor baby’s en peuters. Ouders die dat willen 
kunnen daardoor de dienst bijwonen.  

Wie helpt woensdagmorgen 11 maart mee van 8.30 
u tot 9.30 u? Jongere of oudere, jouw/uw hulp is echt 
nodig!! 

Aanmelden kan bij Alie Hazeleger: tel 0644392987, 
aliebosman@hotmail.com of haar gewoon even 
aanspreken in de kerk. 

Celebrations: 24/7 met God                                      
De volgende Celebrations dienst komt al weer dichterbij! 
Op 22 maart zal Wytze Bezemer komen spreken over 
het thema 24/7 met God, want hoe doe je dat? Wytze 
Bezemer werkt bij de organisatie ‘Athletes in Action’. Dit 
is een organisatie die door te sporten met jongeren 
probeert het geloof over te brengen. Schrik niet hoor: 
jullie hoeven niet te gaan sporten. Het belooft weer een 
hele leerzame en leuke avond te worden. Hopelijk zien 
we jullie 22 maart om 18.30, natuurlijk weer gewoon in 
Het Visnet. 

Derde collecte zondag 8 maart a.s. voor de 
Duurzame Kerk                                                    
Afgelopen januari hebben we als kerk de 
gemeenteavond ‘Hoop voor de aarde’ gehouden over 
duurzaamheid. Uit de vele reacties na afloop bleek dat 
veel gemeenteleden meer willen doen. Daarom houden 
we volgende week zondag namens het College van 
Kerkrentmeesters een derde collecte voor de ‘Duurzame 
Kerk’; een mooie gelegenheid te laten zien wat een 
duurzame kerk u waard is... Als kerk hebben we immers 
de opdracht goed te zorgen voor onze naaste en 
rentmeester te zijn voor Gods schepping. Een aantal 
eerste stappen is gezet. Zo zijn we als kerk recent over 
gegaan op fairtrade én biologische koffie en thee. Maar 
we willen dit jaar nog meer doen om ons steentje bij te 
dragen aan een betere aarde…. Denk bijvoorbeeld aan 
het inkopen van groene energie, of duurzame 
schoonmaakartikelen om het kerkgebouw schoon te 
houden, een insectenhotel in de tuin van de kerk, een 
boomplantdag organiseren enz... Op basis van de 
hoogte van de opbrengst van deze collecte gaat de 
werkgroep Groene Kerk in overleg met het CvK bepalen 
hoe we deze collecte zo goed mogelijk kunnen 
besteden… We houden u op de hoogte! Neemt u 
volgende week wat extra geld of collectemunten mee? 

Namens het CvK en Werkgroep Groene Kerk (Paul van 
Liempt, Gera vd Berg, Jaap vd Plas, Marnix van der 
Velden) 

                 

                                                       

Zending:                                                 
Zendingsproject: Met ontferming bewogen              
Zuidoost-Azië (GZB)                                          
en Vluchtelingenzorg Nederland (Gave)  
Zendingscommissie: Theresa Hop, tel. 432710  
hoptheresa@gmail.com  

Meld nieuwe bewoners:                                     
van onze wijk (ook die niet bij onze kerk horen)    
nieuwebewoners@hervormdegemeentehierden.nl 

Contactadressen:                                            

Scriba                                                                  
Hendri Poolen, Paardenkamp 45, 3848 AT 
Harderwijk tel.417355 
scriba.visnethierden@gmail.com  

Kopij:                                                                  
Gerard Epe, Walsekamp 12 3848 CT Harderwijk 
tel. 418940 b.g.g. 06-30857553. Berichten tot en 
met woensdag, bij voorkeur via mail, aan te 
leveren. zondagsbriefhetvisnet@gmail.com  

Liederenblad: 
Voor degenen die het scherm niet goed kunnen 
lezen, ligt er een liederenblad achter in de kerk. 

Organisten:                                                                 
09.30 uur: Kees Ploeger (KBK)                                                      
18.30 uur: (Gastendienst) 

Contactadres boekentafel:                      
Nienke Jongsma, Nieuwe Grensweg 88 
tel. 267416 of 06-21951064 
njongsma@hotmail.com 

Diaconale Hulpdienst: 
kan wat voor u betekenen wanneer u (tijdelijk) 
hulp nodig heeft. Schroom niet om contact op te 
nemen (ook als u hulp kunt bieden)  

Contact via Mw. Anne Venema (426298) of 
HulpdienstVisnet@hervormdegemeentehierden.nl 

Contactadres Beeld en Geluid 
Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl 
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Praisekoor Menorah geeft op zaterdag 7 maart een jubileum concert in de Grote Kerk. 
Praisekoor Menorah Harderwijk bestaat 25 jaar. Daar is zij enorm blij en dankbaar mee. Tijd voor een 
feestje in de vorm van een jubileumconcert. Menorah zingt meerstemmig Engels- en Nederlandstalige 
praiseliederen. Het koor zingt ter ere van God. Het hecht aan saamhorigheid en streeft naar een hechte 
onderlinge band; samen plezier kunnen maken en elkaar tot steun zijn. Na 25 jaar staat er nog steeds 
een sprankelend koor dat bestaat uit ruim 60 enthousiaste leden. Vanaf de oprichting in 1994 wordt het 
koor gedirigeerd door Johan de Jong.  Pianist Jan van Vulpen en dwarsfluitiste Mathilde van den Beukel 
zorgen voor de muzikale begeleiding. 

Tijdens het jubileumconcert duikt Praisekoor Menorah haar muzikale geschiedenis in. Er is aandacht 
voor bijzondere gebeurtenissen, mooie muziek en samen zingen. 'Verhalenverteller' Theo Tomassen is 
de presentator en vertelt over Menorah. Dit levert een gevarieerd programma en plezierige muzikale 
avond op. U bent van harte uitgenodigd om het feest met Praisekoor Menorah mee te vieren. 

Kaarten kosten € 10,00 per stuk; dat is inclusief een consumptie in de pauze en een hapje en een 
drankje na afloop van het concert. Kaarten zijn te bestellen via: secretariaat-Menorah@kpnmail.nl, bij 
de leden of zaterdagavond in de omloop van de kerk. Aanvang 19.30 uur. 

In voorbereiding: een kringloopwinkel in Hierden                                                                             
Nu er een geschikte locatie is gevonden aan de Zuiderzeestraatweg in Hierden willen we u graag op de 
hoogte stellen rondom de ontwikkelingen van het opstarten van een kringloopwinkel in Hierden. De 
opbrengst van deze kringloopwinkel is bestemd voor de kerk. Er worden op dit moment verschillende 
voorbereidingen getroffen om naar verwachting in de loop van dit jaar de deuren van de 
kringloopwinkel te openen.  

Graag houden we u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en werkwijze van de kringloopwinkel 
in Hierden. Hopelijk bent u net zo enthousiast als wij! Heeft u nog vragen? Spreek ons gerust aan. 

Met vriendelijke groet,  

Henk den Besten, Hennie van den Berg, Hendri Boonen, Ben Weerd en Vroni Olofsen 

Voedselbank                                                                                                                              
De voedselbank heeft de kerken gevraagd hulp te bieden bij de inzameling van goederen. Ook als 
diaconie van de gemeente Hierden willen we deze actie van harte ondersteunen. Iedere kerk verzamelt 
elke week een ander product.  

Het nieuwe weekproduct voor de komende zondag 8 maart is: douchproduct Zo mogen we op een 
praktische wijze omzien naar onze naaste in onze omgeving. Meer informatie over de actie kunt u lezen 
op www.voedselbankharderwijk.nl en in Hervormd Hierden                                                     

 
Veilige kerk deel 2: Het begint bij bewustwording  
Vorige keer heeft u hier kunnen lezen dat we beleid hebben gemaakt hoe we als kerk een veilige 
omgeving kunnen bieden voor iedereen in onze gemeente. En dat begint met bewustwording. Bewust 
zijn van machtsongelijkheid onder gemeenteleden en de effecten daarvan. Machtsverschillen tussen 
groepsleiding en deelnemers in het jeugdwerk, tussen ouderling en pastoraat, tussen diaken en cliënt, 
tussen vrijwilliger voor hand- en spandiensten en gemeentelid. Het effect kan zijn dat iemand met meer 
macht grensoverschrijdend gedrag vertoont. De ander ervaart dat in eerste instantie niet als storend, of 
wil daar geen aandacht aan besteden. Tot het gevoel van veiligheid wordt aangetast.  

Dit grensoverschrijdend gedrag kán ook in de eigen gemeente voorkomen; we moeten ons ervan 
bewust zijn dat alle gemeenteleden recht hebben op een veilig gemeente. Daarom hebben we 
omgangsregels opgesteld die deze principes nogmaals onderschrijven. Het naleven daarvan moet 
voor christenen vanzelfsprekend zijn. We zullen deze algemene omgangsregels op de prikborden in de 
kerk hangen. Heeft u vragen of opmerkingen n.a.v deze omgangsregels? Mail uw reactie naar het 
College van Kerkrentmeesters t.a.v. Marnix van der Velden, secretaris.cvk.hierden@gmail.com.  
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Omgangsregels voor een veilige kerk 

‘U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw 
verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw 
naaste liefhebben als uzelf’ (Mattheüs 22: 37-39). Hoe we binnen deze gemeente met elkaar 
omgaan is belangrijk. Juist in de kerk wil je dat jong en oud zich veilig voelt en een gezond vertrouwen 
in God en mensen kan ontwikkelen. Dit kan alleen als men elkaar in zijn/haar waarde laat en elkaar met 
respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze kerkelijke gemeente alle vormen van ongelijkwaardige 
behandeling zoals: pesten, machtsmisbruik, financiële uitbuiting, discriminerende, racistische, 
seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen ontoelaatbaar vinden. Dat vertaalt 
zich naar onderstaande Omgangsregels, die eind 2019 door de Algemene Kerkenraad zijn vastgesteld: 

 
1.       Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de    
kerkelijke gemeente.  
2.       Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.  
3.       Ik val de ander niet lastig.  
4.       Ik berokken de ander geen schade.  
5.       Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.  
6.       Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.  
7.       Ik negeer de ander niet.  
8.       Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.  
9.       Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, en ik bedreig de ander niet.   
10.     Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.  
11.     Ik geef de ander geen seksueel getinte aandacht.  
12.     Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk  
leven of uiterlijk.  
13.     Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt 
vraag ik een ander om hulp.  
14.     Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden.   
 

Rommelmarkt Hierden 
Het duurt nog even, maar dan staat hij alvast maar in uw agenda. De rommelmarkt wordt gehouden op 
zaterdag 30 mei van 9.00-13.00 uur. 
Naast de mooie spullen zullen er ook weer diverse activiteiten worden georganiseerd voor jong en oud 
en zijn er natuurlijk weer de overheerlijke oliebollen!  
Ook al weer zin om er naar toe te gaan of te helpen? Houdt u deze datum alvast vrij!! 
Het ophalen van de spullen zal plaatsvinden op maandag 6 april vanaf 17:00. 
 
Dit jaar is er ook de mogelijkheid om spullen te bezorgen bij de schuur Klaassen op de volgende data: 

 Zaterdag 14 maart: 9 tot 11 uur 
 Zaterdag 21 maart: 9 tot 11 uur 

 
Wij zullen dit jaar geen koelkasten, diepvriezers, zonnebanken, chemische spullen, banken, 
gedemonteerde kasten, wandmeubels en bedden of matrassen aannemen 
 
De rommelmarkt, voor jong en oud, voor elk wat wils! De Rommelmarktcommissie 
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The Basement naar Yosemite                                                        
Op zaterdag 18 april gaan we met The Basement naar Yosemite. 
Nee, niet het National Park in Amerika maar het Klim & 
Outdoorcentrum in Zwolle! Ben je tussen de 12 en 25 jaar: trek je 
klimschoenen dan maar uit de kast want dit wil je niet missen. 
Belangrijk om te weten: aanmelden kan tot zaterdag 11 april en er is 
een maximum aantal dus meld je snel aan! 

Wij zien er al naar uit om te zien hoe snel iedereen die muren op klimt. Aanmelden kan via de app of de 
mail dus: tot 18 april!  

Let’s Meet! The Basement                                                                                                                       
Wie: alle jongeren tussen 12 en 25 jaar                                                                                                 
Wat: Klim & Outdoorcentrum Yosemite Zwolle                                                                                 
Wanneer: zaterdag 18 april                                                                                                                 
Tijd: 18.00u +/-  22.30u                                                                                                             
Verzamelpunt: ’t Visnet Harderwijk, Frankenskamp 2                                                                                  
Kosten: €7,00 pp                                                                                                                        

Meenemen: sportschoenen met schone zolen! klimgordels en zekeringsmateriaal krijgen we daar. 
Opgeven kan via thebasementvisnet@gmail.com of app naar 06-21116093, je krijgt binnen 24 uur 
bericht terug over vervolg en betalen. 

Planning                                                                                                                                   
18:00 uur -  Verzamelen bij het Visnet 
18:45 uur - Aankomst bij Klimcentrum Yosemite Zwolle 
20.15 uur - Einde klimmen 
21:00 uur -  Terug bij het Visnet/Aankomst bij McDonalds 
21.15 uur -  Einde uitje 
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